
N-ro 1 kaj 2 Januaro kaj Februaro 1977-a 
27-a Jaro 

IES GRIS (FRANCIO). 
De la 22-a ĝis la 29-a de janusro okazis la 

18-a 1.FP.E.S. (Internacia Fervojista Esperanto- 
Skisemajno) en LES GETS, Ĝe la Francaj Alpoj en la 
Savoja Regiono. Tie ni ĝuis belegan semajnon en fa~ 
milia kaj frata etoso. La dika neĝa kovrilo kon- 
tentigis Ĉiujn. 

La bonegajn ceterajn aranĝojn oni ŝuldas al G6- 
rard kaj Martine HORN kiuj estis la organizantoj. 

Tamen, ĉar la vetero ne estis tro favora, ne e- 
blis ĉiutage iri sur la pistojn por skii, sed la 
gejunuloj profitis la okazon resti en la domo 
por babili, ludi, danci en unu vorto por amuziĝi 
kune, kaj tio okazis ankaŭ, preskaŭ ĉiuvespere post 
la "oficialaj" aranĝoj antaŭviditaj en la programo. 
En la frata etoso eĉ tiuj,kiuj unuafoje alproksimi- 
ĝis, ne nur al la skisemajno, sed al Esperanto, sin 
sentis hejme: do denove tio montriĝis bona propa- 

gando, 

La diversaj programeroj ĉiuj bone funkciis, de 
la Ski- kaj Esperanto-konkursoj al la belegaj film- 
prezentadoj, de la karnavala festo al la societaj 
ludoj, danke al la zorgoj de la organizantoj kaj al 
la bona volo de la partoprenantoj. 

La skisemajno ĉeestis 58 personoj el 6 landoj: 

Aŭstrio, Belgio, Danlando, Francio, Germanio kaj 

Italio. 
La junaj fervojistoj esperantistoj profitis la 

Ĝeeston de la Sekretariino de I.F.E.F, S-ino KRUSE, 
por decidi la lokojn de la venontaj skisemajnojs 

EN HAMMERSBACH ĉe Garmisch Partenkircken dum febru- 
aro 1978-a (precize de la 11-a ĝis la 18-a). En 
Aŭstrio en 1979-a okaze de la 20-a I.F.E.S. (Jubi- 
lea) en "MARIA AIM", Fervoj-Stacio SAALFELDEN. 

Do nia antaŭas anonco pri venonta skisemajno en 

Val Gardena estas nuligita; eble ĝi okazos en 1980-a. 
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AKTIVAĴOJ DE FERVOJISTOJ ESPERANTISTOJ LIO 
Niaj italaj gekolegoj tre aktivis, laste, inter 

la du jaroj 1976-a kaj 1977-a. 
Dum la komenco de decembro 1976-a okazis du fila- 

telistaj ekspozicioj nome la 7-a Interdepartementa 

Fervoja Filatela ekspozicio, memoriga de la sepdek- 
jara datreveno de la traboro de Simplon-tunelo, en 
Firenze kaj la tria Filatela ekspozicio de "DOPOLAVO- 
RO FERROVIARIO", memoriga de la centjaro de la Inter- 

nacia Kompanio de Lit-Vagonoj, en Bologna. En ambaŭ 
nia kolego Gimelli partoprenis kun sia kolekto da E- 
sperantaj poŝtmarkoj kaj poŝtstampoj kiuj vekis gran- 
dan intereson tra la publiko kaj gajnis belegajn po- 
kalon kaj ŝildon, 

Dum la fino de decembro oni organizis informan ek- 
spozicion pri Esperanto en Venezio (vidu aparte). 

Komence de januaro 1977-a en Reggio Calabria, ur- 
bo laste alproksimiĝinta al Esperanto, danke al fer- 
vojistoj, okazis sukcesplena tritaga Esperanto-ren- 
kontiŝo, (vidu apartajn raportojn), kaj fine en ROMO 
ĉe "ISTITUTO SPERIMENTALE" de F.S, (grava instituto 
kiu zorgas pri la pruvoj kaj kontroloj de ĉiuj mate- 
rialoj uzataj de Italaj Ŝtataj Fervojoj), komenciĝis 
Esperanto-kurso, (la unua en la ejoj de la Administra- 
cio de F.S.), rajtigita de la estro de la Instituto, 
La bone vizitatan kurson gvidas nia kolego D-ro Mena=- 
bene, kaj preparos al venonta I.F.E.F.-Kongreso en 
Romo, Samtempe kaj por la sama celo okazos alia kur- 
so organizita de "DOPOLAVORO FERROVIARIO" de Romo, 

  

  

  

en Venezio, la informa ekspozicio pri Esperanto, inaù- 
gurita la 19-an de decembro 1976-a, estis centro de 
intereso, de pridiskuto kaj signo de sukceso de la 
internacia lingvo, kiu jam grandioze antaŭeniris en 
la mondo kaj promesas novan kontribuon al la inter- 
kompreniĝo inter la popoloj.



die 

Signo de sekceso, dank'al la multnombraj dokumentoj, 

kiuj substrekis la daŭran kaj ĉiam pli profundan eniĝon 
de Esperanto en la plej gravajn funkciojn de socia vivo, 
de scienco, de tekniko, de industrio, de komerco; fakaj 
revuoj kaj kulturaj kaj literaturaj eldonoj, varbaj 
prospektoj de gravaj entreprenoj kiel FIAT, Esperant- 
lingvaj afiŝoj de elstaraj Foiroj, afiŝoj de interna- 

ciaj kongresoj kaj renkontiĝoj de Esperanto (kiuj, 

dum 1976-a estis pli ol 118), k.t.pe 
Prof. Mario Dazzini, dum prelego, kiun li faris la 

19-an de decembro en la "Venetia Ateneo", en ĉeesto 

de aŭtoritatuloj kaj de elstaraj figuroj de la kultura 

kaj urba vivo, kaj ankaŭ multnombraj esperantistoj ve- 

nintaj el pluraj italaj kaj eksterlandaj urboj, efike 

pruvis, en sia oficiala vesto de Ĝenerala Sekretario 

de I.U.E.I., ke ne povas ekzisti "eŭropeca eŭukiĝo" 

se oni ne solvas la bazan problemon de la lingva inter- 

kompreniĝo; kaj li substrekis ke, apartigante la lerno- 

malfacilajojn, neniu el la naciaj lingvoj povas fariĝi 

“dua lingvo por ĉiuj", pro la ŝovinismoj, kiuj ankoraŭ 

havas, bedaŭrinde, profundajn radikojn. 

Nur Esperanto, simpla, klara, facile lernebla (tiel 

ke en kelkaj landoj — inter kiuj Italio - ĝi estas 

instruata en la elementaj lernejoj), parolata ĉie, kun 

televidaj kaj radiaj elsendoj en dudeko da landoj, po- 

vas roli kiel dua lingvo en la internaciaj rilatoj, 

ĉar ĝi metas je nivelo de absoluta egaleco ŜĜiujn ho- 

mojn, sendepende de nacieco kaj socia tavolo, kaj pro- 

ponas definitivan solvon por vera eŭropeca edukiĝo, 

kaj eĉ por iu "super-eŭropeca", 
Tiu Ekspozicio, kiu estis vizitebla de la 19-a ĝis 

la 29-a de decembro, vekis grandan intereson inter la 

fervojaj vojaĝantoj kaj havis sukceson ne nur rilate 

al la nombro de la vizitantoj, sed ankaŭ - kaj ĉefe — 

koncerne novajn aliĝojn al la idealo de ĉiam kreskan- 

ta interkompreniĝo inter la popoloj, en progreso kaj 

paeo Spartaco F. TARLINDANO 

ALIĜU AL TREA!



  

ALABRIA se-ccc= 
Parlare di Reggio Calabria é parlare del convegno 

svoltosi colà e durato tre giorni, 
Il 7 gennaio u.8. mi sono recata a Reggio Calabria 

per esaminare, nella lingua di Zamenhof, quindici si. 
gnori e signore, ferrovieri e famigliari, che avevano 
studiato l'Esperanto quasi da soli. Sono stata vera- 

mente felice di constatare che i candidati erano ben 

preparati e che tutto si € svolto ottimamente, 
Il gruppo ferrovieri esperantisti, costituitosi 

circa quattro anni fa, non solo si é interessato de- 
gli esami, ma è organizzato altresì, presso la scuola 
elementare "Galluppi', due conferenze, seguite da di- 
battito, a cui hanno preso parte oltre al diretto- 
re, al vice direttore ed agli insegnanti, circa 300 
alunni e loro genitori, L'oratore dottor Menabene l 
ben meritato i lunghi applausi ottenuti, ed i vivaci 

dibattiti seguiti hanno rallegrato noi Esperantisti 
perché € apparso evidente l'interesse dei fanciulli, 
Tele-Reggio è inviato una "equipe", e la stessa sera, 
attraverso il programma cittadino, gli abitanti della 
città hanno saputo sia cos'é l'Esperanto,sia la tra- 
duzione di semplici frasi, la qual cosa é stata certo 
un'ottima propaganda per la nostra lingua. 

Ora qualche notizia sulla città di Reggio Calabria 
che certo la maggioranza degli stranieri e molti ita- 
liani non conoscono, 

La città, posta fra il mare più bello e pulito 
d'Italia e il massiccio dell'Aspromonte (famoso per 
la battaglia fra Garibaldini e soldati di Vittorio 
Emanuele II°) é una delle città più belle e storiche 
dell'Italia meridionale; certo una delle più antiche. 

La fertile terra che la circonda, profuma di gelso- 
mini e zagare; i giardini protendono rami colmi di 
frutti dorati: mandarini, aranci e bergamotti (que- 
sti ultimi si trovano solo in questa regione). Fila- 
ri di olivi, di fichi, agavi e fichi d'India si al- 

ternano con mandorli già in fiore, mentre nel nord 

regnano ancora neve, pioggia e nebbia. 
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0 EN REGGIO CALABRIA === gm === 

  

Oni povas paroli pri tritaga Esperanta kunveno en 
Reggio Calabria, ĉar la 8-an, la 9-an kaj la 10-an 
de januaro 1977-a, estis veraj Esperanto-tagoj en tiu 
belega Itala suda Urbo. La Esperanto-medio tie estas 
fervoja. 

la sepan de januaro 1977-a mi veturis al Reggio 
Calabria por ekzameni en nia lingvo dekkvin gekursa- 
nojn, fervojistojn aŭ gefamilianojn, kiuj preskaŭ aŭ- 

todidakte lernis Esperanton. Mi vere ĝuis, ĉar la kan- 
didatoj estis bone preparataj kaj ĉiuj bone sukcesis. 

La fervojista grupo, kiu estiĝis antaŭ kvar jaroj, 
ne nur interesiĝis pri la ekzamenoj, sed organizis du 
konferencojn kaj debatojn ĉe la elementa lernejo "Gal- 

luppi" en la ĉeesto de tricent gelernantoj, akompana- 
taj de la direktoro, de la vio-direktoro kaj de la ge- 
instruistoj. La oratoro D-ro Menabene, estis longe a~ 
plaŭdata kaj la viglaj debatoj ŝojigis la Esperanti- 

stojn, ĉar montris la intereson de la geinfanoj. 
"Tele-Reggio" sendis teknikistojn kaj, la saman vespe- 
ron, per la urbe programo, la loĝantaro eksciis kio 
estas Esperanto kaj konis la tradukon de simplaj fra- 

zoj, Tio certe estas bonega propagando por nia lingvo. 
Nun iom pri la urbo Reggio Calabria, kiun certe la 

plej parto de eksterlandanoj, kaj eĉ multaj italoj, 
ne konas. 

La urbo, kuŝanta inter la plej bela kaj pura maro 
de Italio kaj la montaro Aspromonte (fama pro la ba- 
talo inter Garibaldi kaj la soldatoj de Vittorio Ena- 

nuele la dua), estas unu el la plej belaj kaj histori- 
riĉaj urboj de suda Italio; certe unu el la plej an- 
tikvaj. Le fruktodona tero, kiu ĝin ĉirkaŭas, estas 

parfumita per jasmenoj kaj oranĝfloroj; la ŝardenoj 
oras pro la multnombraj mandarinoj, oranĝoj kaj ber- 

gamotoj. Ĉi tiuj lastaj estas troveblaj nur en tiu 
ĉi regiono. 

Sinsekvo de oliv- kaj fig-arboj, agavoj kaj banja- 

noj, alternas kun migdaloj jam florantaj; dum en la 

nordo de la lando abundas neĝo, pluvo kaj nebulo.
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Lo stretto che divide Reggio Calabria dalla Sicilia, 
di notte, riflette le luci che, come perle, brillano 
lungo le due passeggiate a mare (quella Calabra e la 
Sicula), mentre le lampare ci parlano della laboriosi - 

tà dei pescatori di questa terra. 
Ho scritto che Reggio Calabria é una città antica; 

in effetti la sua origine si perde nella notte deitem. 
pi. Una leggenda parla di un mitico fondatore: un nipo- 
te di Noé, al cui nome é ancora intitolata una via cit- 
tadina, Dopo il terribile terremoto del 1908 essa si 
é rinnovata ed ora é una città moderna in via di svi- 
luppo. Ho visitato il "Museo Nazionale" e posso assi- 

curare che é assai interessante, certo il più ricco nel 
mondo di "pinakes" (tavolette di argilla mirabilmente 
scolpite) trovate negli scavi di Locri, già capitale 
della "Magna Grecia". Molto interessante la cattedrale 
che conserva parte di una colonna, chiamata di S.Paolo. 

Essa bruciò, benché di marmo, quando l'Apostolo si fer- 
mò a Reggio nel suo viaggio a Roma (61 a.C.). 

Ho ammirato i resti dell'imponente castello d'Arago- 

na che sembra vigilare sulla città, ma ho sostato in 
attonita meraviglia alla vista della splendida passeg- 
giata a mare, ricca di colossali piante tropicali e di 
monumenti ai cittadini più famosiea due dei nostri mag- 
giori poeti: Pascoli e D'Annunzio che la chiamò: "il 
più bel chilometro d'Italia", Fra parentesi: anticamen- 
te solo questo piccolo territorio era chiamato Italia, 
nome esteso poi fino alle Alpi, 

Venite dunque numerosi a Reggio Calabria d'estate 
e d'inverno: godrete di un clima mite e di bellissime 
piccole spiaggie, Gli abitanti, molto gentili e servi- 
zievoli vi attendono. Fate come me: venni, vidi, am- 
mirai e . . . + tornerò. Delvina GIMELLI 

ESPERANTO EN LA RADIO ——ĈĜŜĜŜWBŜ«ŜW«n.——— 
La VATIKANA RADIO, dissendas ĉiudimanĉe je h, 21,05 

ĝis 21,15 HEC, programon en Esperanto sur la jenaj fre- 
kvencoj: mezlonga ondo (Ŝiudirekten): kHz 1529 kaj sur 
la kurtondoj: kHz 6190, 7250, 9645 en direkto de Eŭropo; 
kHz 9625, 11705, 15120 en la direkto de Afriko.
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La markolo, kiu dividas Reggio Calabria de Sicilio, 
nokte, reflektas la lumojn, kiuj, kiel perloj, brilas 
laŭlonge de la du marpromenadoj: la Calabria kaj la 
Sicilia; dume la Ŝiplampetoj atestas la laboremon de 
la multaj fiŝkaptistoj. 

Mi skribis ke Reggio Calabria estas antikva urbo; 

fakte ĝia origino perdiĝas en la pratempoj. Legendo 
rakontas pri mita fondinto: t.e. nepo de Noa je kies 

nomo estas titolita urba strato. Post la ekstermiga 
tertremo de la jaro 1908-a, ĝi renoviĝis kaj nun e- 
stas moderna kaj progresema urbo. 

Mi vizitis ĝian Nacian Muzeon kaj povas certigi ke 
ĝi estas tre interesa, certe la plej riĉa en la mon- 
do pro sis kolekto da "pinakes" (malgrandaj, argilaj, 
skulptitaj kaheloj) elfositaj en Locri, ĉefurbo de la 
iama “Magna Grecia". Tre interesa la katedralo, kiu 
konservas parton de la kolono, nomata de Sankta Paŭ- 
lo. Ĝi bruliĝis, kvankam marmora, kiam la Sanktulo 
haltis en Reggio Calabria dua sia vojaĝo al Romo (ja- 
ro 61-a p.K.). La impona restaĵo de la Aragona kaste- 
lo gardas la urbon,sed mi ekkriis pro miro, ĉe la vi- 
do ĉe la belega marpromenaŭdo, riĉa je tropikaj cent- 
jaraj plantoj, monumentoj al plej elstaraj urbanoj 
kaj al la famaj italaj poetoj Pascoli kaj D'Annunzio 

kiu nomis ĝin: "la plej bela kilometro de Italio". 
Interkrampe: En la pratempoj nur ĉi tiu eta terito- 
rio estis indikita kiel Italio, nomo nun etendita 

ĝis la Alpoj. 
Do venu multnombre al Reggio Calabria, somere kaj 

vintre: vi ĝuos mildan klimaton kaj belegajn strand~- 

etojn. La enloĝantoj, tre ĝentilaj kaj helpemaj, 8- 
tendos vin. Faru kiel mi: mi venis, vidis, admiris 

kaj + + +. revenos. Delvina GIMELLI 

Petu la senpagajn "Programmes 1977" de VATIKANA RADIO 
Skribu ĉiam al la jena adreso: 

radio vatikana - Piazza Pia, 3 = I-00193 ROMA 
0 Redazione Centrale Programmi - 

ESPERANTO
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ESPERANTO MANIFESTACIO EN ROMO Cn 
La 25-an de januaro 1977-a, en la sidejo de "DOPO- 

LAVORO FERROVIARIO" de Romo, komenciĝis la ĉijara kur- 

so de Esperanto. Tiu ĉi kurso, en kiu partoprenas mult- 
nombraj lernantoj, estas gvidata de nia kolego D-ro A. 
Menabene: ĝi estas aparte grava pro la venonta Inter- 
nacia Kongreso de Fervojistoj-Esperantistoj kiu okazos 
en Romo en majo 1978-a. 

Interesa estas la fakto ke protektos kaj helpos la 
organizadon kaj prepar-laborojn la Senatanoj DEL NERO, 

MARAVALLE kaj VERONESI kaj la Deputito NICOLAZZI. 

lea kurs-inuaŭguro okazis en la ĉeesto de S-ro FANTI- 
NI, vic-prezidanto de "D.L.F,” de Romo kaj de D-ro 

GALLI Prezidanto de I.F.E.A. (Itala Fervojista Espe- 
ranto-Asocio). Ĉeestis la simpatian ceremonion Senata- 

no Maravalle kiu parolis pri la neceso de komuna lin- 
gvo en la ĉiam kreskantaj internaciaj rilatoj; li in- 
formis la ĉeestantojn pri la ebleco interesigi plie la 
italajn parlamentanojn pri la afero. Li finis espri- 
mante sian estimon kaj sian aprobon pri la iniciato, 

al la estraro de "D.L.F,” de Romo kaj al Fervojistoj- 
Esperantistoj. 

LEĜPROPONO POR INSTRUO DE ESPERANTO 
EN IA ITALAJ LERNEJOJ 

Dekunu Deputitoj prezentis la 17-an de decembro 

1976-a, ĉe la Itala Parlamento, la leĝproponon n-ron 
952 por la instruado de la Internacia Lingvo Esperan- 
to en la Italaj mezgradaj lernejoj. 

la Deputitoj estas SANESE, TESINI Giancarlo, QUA- 
RENGHI Vittoria, PORTATADINO, BORRUSO, GIORDANO, DE 

PETRO, ANDREONI, CAMPAGNOLI, DANESI, SQUERI, 
La unua subskribinto de la leĝpropono, Honorinda 

Deputito Nicola SANESE el Rimini, sciigis ke la Leŝ- 
propono n-ro 952 estas jam ĉe la 8-a Komisiono de la 
Deputita Ĝambro. Bonan sukceson! 

Giu gesamideano helpu ĝin per amikaj Deputitoj!


